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Jsme na vaší straně
Komunální volby jsou za dveř-
mi a je čas na ohlédnutí se za na-
ší činností v porubském zastu-
pitelstvu. Naše porubská část 
Ostravaka vznikla spontánně ja-
ko reakce na mnohé negativní je-
vy, které jsme v Porubě vnímali. 
Neměli jsme přehnané politické 
ambice a nemáme je ani teď. Ne-
tlačili jsme se do rady městského 
obvodu, nelobovali jsme za mís-
tostarostovská křesla. Naším cí-
lem bylo a je zasahovat do věcí 
veřejných, tzn. do věcí nás všech, 
jako občané, ne jako členové po-
litických stran. Právě Ostravak 
rozšířil kampaň transparentnosti. 
Byli jsme to my Ostravaci, kte-
ří jsme prosadili – byť už tehdy 
v konstruktivní opozici – video-
záznamy ze zastupitelstva, jme-
novité hlasování členů zastupi-
telstva a rady městského obvodu. 
Byli jsme to my, kdo trval na pro-
sazení a nakonec prosadil posun 
jednání zastupitelstva na 16 ho-
din odpoledne. Je už skvělou tra-
dicí, že náš návrh na začlenění 
bodu „diskuse občanů“ byl za-
řazen na začátek jednání zastu-
pitelstva. Všichni občané tak 
mají možnost promluvit před za-
stupitelstvem a nemusejí čekat 
do pozdních večerních hodin.

Nejsou to ale jen procedurální 
záležitosti, pod nimiž je podpis 

našeho občanského hnutí. Ten-
tokrát se už ovšem ukázala sí-
la nové koalice ANO a ČSSD, 
za tichého přikyvování lidí 
z KDU-ČSL. Naše pochybnos-
ti nad účelností vynaložených 
finančních prostředků neby-
ly mnohdy vyvráceny. Ať už 
se jedná o kauzu z roku 2015, 
kdy se uskutečnilo jednoden-
ní výjezdní zasedání 11 rad-
ních městského obvodu Poruba, 
které vyšlo daňové poplatníky 
na 62 587 Kč, nebo o podobnou 
akci v následujícím roce, kdy 
jednodenní týmový rozvojo-
vý program (tzv. teambuilding) 
pro 12 zaměstnanců ÚMOb Po-
ruba vyšel daňové poplatníky 
na 52 102 Kč. Fakt, že tyto ak-
ce proběhly v luxusním hotelu 
v obci Prostřední Bečva, je už 
celkem nepodstatný. 

Ani veletoče se zvyšováním da-
ně z nemovitosti v roce 2016 
nám nebyly po chuti. Hlasova-
li jsme jednoznačně proti zvy-
šování této daně a jen s ote-
vřenými ústy jsme sledovali 
podkopávání vlastních předvo-
lebních slibů představitelů ANO 
a ČSSD.  

Byli jsme to zase my, kte-
ří se přidali na stranu petentů 
v kauze rozšiřování Vědecko-
-technologického parku Ostrava 

v porubské lokalitě Myslivna. 
Společně s občany jsme odola-
li tlaku politicko-lobbistických 
struktur a naše krásná odpo-
činková zóna zůstala zachována 
pro další generace. Snad… 

Obdobných kauz se za té-
měř čtyři roky odehrálo něko-
lik. Vždy jsme stáli za občany. 
Vzpomeňme také na kauzu par-
koviště, které mělo být umístě-
no na pozemku školy J. A. Ko-
menského, ubytovnu-penzion 
vedle kostela sv. Mikuláše, stav-
bu dvou čtyřpodlažních domů 
na hranici Pustkoveckého údo-
lí – to vše jsme řešili ruku v ru-
ce s občany a pomáhali jim pro-
sadit jejich námitky. Ne vždy 
se nám vše podařilo, nicméně 
jako hnutí občanů jsme udělali 
maximum. 

Bylo, je a bude toho ještě dale-
ko více, jen nám ještě dovolte, 
abychom ukázali na záležitosti, 
na které jsme jako Ostravak prá-
vem hrdí. Jedna z nich je prosa-
zení osvětlovacích těles u vyti-
povaných přechodů pro chodce. 
Ne všechny přechody jsou podle 
nás bezpečné, ale je to jedna 
z našich priorit v příštím voleb-
ním období. Dalším výrazným 
počinem je zklidnění dopravy 
ve Studentské ulici (instalace 
radaru), návrh na zabezpečení 

problematického místa v ulicích 
Turistické a Dr. Slabihoudka. 
Bohužel tento poslední návrh 
zůstává u dopravní komise bez 
odezvy již téměř tři roky! Dí-
ky dobré spolupráci s odborem 
komunálních služeb a předse-
dou školské rady na ZŠ J. Valčí-
ka se nám v letošním roce poda-
řilo vybudovat chodník a zajistit 
bezpečnější příchod dětí do ško-
ly. V neposlední řadě je to ta-
ké snaha o zajištění bezpečnosti 
občanů v problémových lokali-
tách pomocí kamerového sys-
tému a dodržování venkovních 
provozů předzahrádek v Porubě.

Stále sledujeme a budeme sle-
dovat zajištění bezpečnosti dě-
tí na sportovišti za ZŠ Porub-
ská 832, budeme sledovat kauzu 
na ZŠ Porubská 831, záměr vy-
budování nové radniční budovy, 
zajištění bezpečnosti školských 
zařízení atd. A když už zde byly 
zmíněny priority, pečlivě sledu-
jeme a budeme sledovat projekt 
„Ekologizace veřejné dopravy 
v Ostravě-Porubě“. Naše nesou-
hlasné stanovisko jsme již vyjá-
dřili. 

Je toho opravdu hodně, co by-
chom chtěli začít, ale i dotáh-
nout do konce. 

Ing. Bc. David Nespěšný, MBA

PORUBA - Ostravak hnutí občanů ° občasník ° Ostrava, 13. 9. 2018 ° Texty: členové a příznivci občanského hnutí Ostravak ° Ostravak politické hnutí, zaregistrováno 29. 7. 2010 u MV 
ČR pod č.j.: MV-67190-6/VS-2010 ° IČ 714 43 215, Brandlova 1276/6, 702 00 Moravská Ostrava ° Ilustrační foto: Drahoslav Ramík ° E-mail: poruba@ostravak.cz, www.ostravak.cz
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Smutná vizitka hnutí ANO 
nejen v Porubě

Investorem stavby je stát, a ten 
je tak za  současný stav zod-
povědný. Stát řídí hnutí ANO 

2011. To nám slibovalo, že ho 
bude řídit jako firmu. Pokud by 
však firmu řídilo stejně mizerně 
jako stavbu prodloužené Rudné, 
tak by už dávno zkrachovala.

Nestaví se, protože nejsou vydá-
na potřebná povolení. Stát se ne-
umí dohodnout s  vlastníky sou-
sedních domů a ze stavby se stal 
právní problém, který si me-
zi sebou přehazují ministerstva 
dopravy a  životního prostře-
dí. Oba ministři, Dan Ťok i  Ri-
chard Brabec, jsou silnými posta-
vami hnutí ANO 2011 s  velkým 
vlivem. Z hnutí ANO 2011 je ta-
ké hejtman našeho kraje Ivo Von-
drák, který ve svém volném čase 
dělá navíc i poslance. Hnutí ANO 
2011 má v Ostravě svého primáto-
ra a aktivně vede porubskou rad-
nici. Aby toho nebylo málo, tak 
i porubský senátor Petr Koliba je 
z hnutí ANO 2011. Větší zastou-
pení na rozhodujících místech si 
už ani nelze představit. 

Problémy se najdou u každé stav-
by, samy se však nikdy nevyřeší. 
Z logiky věci se nabízejí dva mož-
né důvody, proč se  nestaví. Ne-
zájem nebo neschopnost politiků 
z hnutí ANO 2011. Ti nás několik 
let marného čekání zásobují in-
formacemi, proč to nejde. To už 
tedy dokonale víme. My se  však 
ptáme, co všichni ti lidé v place-
ných funkcích udělali pro to, aby 

O tom, že chybějících pár set metrů prodloužené Rudné má pro obyvatele Poruby důležitý význam, asi ni-
kdo nepochybuje. O pravých příčinách toho, proč prodloužená Rudná stále nestojí, však pochybovat můžeme 
a po mnoha letech čekání i musíme. 

se stavba prodloužené Rudné ko-
nečně dokončila?

Hnutí ANO 2011 se  prezentuje 
jako parta, která pracuje pro li-
di. V případě dokončení prodlou-
žené Rudné se však musí podívat 
do zrcadla a přiznat si, že to ne-

platí. Až vám za pár týdnů budou 
politici z hnutí ANO 2011 slibo-
vat různé věci, zeptejte se jich, co 
pro zdárné dokončení prodlouže-
né Rudné jejich hnutí udělalo jako 
celek. Nebo je netrapme, využijme 
toho, že jsou na všech důležitých 
místech, a dejme jim šanci se na-

pravit. Žádejme je o to, aby se pře-
stali vymlouvat jeden na druhého, 
pořádně se domluvili a stavbu do-
končili. Porubě – ale nejen jí – to 
opravdu dluží. 

-red-

Nedokončená stavba prodloužené Rudné.
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Rekonstrukcí Domu kultury 
Poklad se blýská na lepší časy

A nyní ještě alespoň struč-
ná rekapitulace toho, 
proč se rekonstrukce tak-

to protáhla.  

S rekonstrukcí se započalo v ro-
ce 2012. Od počátku ji prová-
zely problémy, protože tehdejší 
porubské vedení v čele s ČSSD 

ignorovalo riziko sporu s tehdej-
ším nájemcem, který provozo-
val v pronajatých prostorech DK 
Poklad své podnikatelské aktivi-
ty. K tomu se pak přidaly spory 
o vícepráce ze strany zhotovite-
le rekonstrukce. Zhotovitelem re-
konstrukce bylo sdružení staveb-
ních firem nazvané Sdružení DK 

POKLAD tvořené společnostmi 
UNISTAV a.s., PROMINECON 
CZ a.s. a Ridera Stavební a.s.

V roce 2014 byly veškeré práce 
na rekonstrukci přerušeny a byla 
se zhotovitelem rozvázána smlou-
va. V dalších měsících následo-
valo vypracování pasportizace 

projektu a proběhlo výběrové ří-
zení na nového zhotovitele stavby, 
jímž se stalo sdružení STAMONT 
– VÍTKOVICE REVMONT. 
To nabídlo nejnižší cenu 
148 789 988 Kč. Přičemž hodno-
ta veřejné zakázky byla vyčísle-
na na částku 241 179 575,73 Kč! 
Od začátku roku 2017 začalo do-

Dobrá zpráva pro nás všechny, které irituje osud Domu kultury Poklad (DK Poklad). 
Konečně – po mnoha peripetiích – se podařilo náměstkovi primátora Břetislavu Ri-
gerovi (Ostravak) a jeho lidem z investičního odboru Magistrátu města Ostravy na-
lézt a prosadit reálnou cestu, jak tuto rekonstrukci zdárně dokončit. Museli se vy-
pořádat s mnoha právními a technickými komplikacemi, které od počátku u této 
stavební akce vznikaly a postupem času se ještě násobily. Pokud tedy vše půjde 
podle nově nastaveného harmonogramu a nevypadne ze skříně ještě nějaký za-
pomenutý kostlivec, proběhne kolaudace zrekonstruovaného DK Poklad v srpnu 
2020. 

KD Poklad v Porubě.

David Nespěšný
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V červnu 2017 bylo zadá-
no přepracování projekto-
vé dokumentace za cenu 
1 830 000 Kč. Ta byla převzata 
v březnu 2018. Vyprojektova-
ná cena díla je 297 297 708 Kč. 
Dále byla za 583 000 Kč vy-
pracována projektová doku-
mentace na interiérové vyba-
vení za předpokládanou cenu 
díla 20 033 076 Kč. 

Sečteno a podtrženo: celko-
vá suma za dokončení rekon-
strukce na úrovni dle projek-
tové ceny činí 317 330 784 Kč. 
V této částce přitom nej-
sou zahrnuty sumy za projek-
ty, posudky, právní analýzy 
a za stále ještě běžící konzer-
vaci stavby. Nezbývá než věřit, 
že to bude již konečná suma. 
V každém případě lze na tom-
to případu názorně ukázat, 
jak těžko a dlouho se napra-
vují chyby (a hlavně kolik nás 
všechny stojí), které udělali 
někteří členové vedení porub-
ské radnice. A to musíme vě-
řit, že šlo opravdu jen o chyby.

Ing. Bc. David Nespěšný, MBA

cházet ke sporům i s tímto zho-
tovitelem. Byla rozporována na-
příklad kvalita provedené práce 
a podobně. Vyvrcholením sporů 

bylo vypovězení smlouvy o dílo, 
k němuž došlo 5. července, a ná-
sledné zakonzervování stavby. 
Konzervace stavby nás měsíčně 

vyjde zhruba na 100 000 Kč (oplo-
cení staveniště 5 500 Kč, ostraha 
objektu 70 000 Kč, pronájem skla-
dů 23 000 Kč). 

KD Poklad v Porubě.

www.ostravak.cz

Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA
Poruba

Nepodpoříme kácení  
stromů na Myslivně  
a B. Nikodema –  
Duha – Průběžná
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Je 45 milionů za sekání trávy 
a úklid listí hodně, nebo málo?

Tyto zelené plochy a parky 
jsou dnes tvořeny mohut-
nými stromy, rozrostlými 

keři, ale i záhony květin a dalším 
mobiliářem – parkovými lavič-
kami a stoly, odpadkovými koši, 
stáním pro kola, dětskými her-
ními prvky atd. Veškeré toto vy-
bavení přitom musí obvod řádně 
udržovat. 

Například udržování travna-
té plochy obnáší v letních mě-
sících sekání trávy a na podzim 
úklid spadaného listí. Tyto práce 
pro obvod vykonává firma, kte-
rá uspěje ve výběrovém řízení. 
V současné době je uzavřen kon-
trakt na tyto práce v celkové hod-
notě 45 milionů Kč. 

Pokud teď přemýšlíte nad tím, 
zda je částka 45 milionů za se-
kání trávy a úklid listí adekvát-
ní, tak vězte, že jednoznačné od-
povědi se vám nedostane. Můžete 
si zkusit začít sčítat zelené plochy 
a násobit je nějakým odhadnutým 
nákladem na metr čtvereční plus 
přiměřeným ziskem. Otázka je, 
co je to přiměřený zisk. Každý má 
jinou představu o přiměřeném zis-
ku. Stejně tak je otázkou četnost 
sečení, která je ovlivněna poča-
sím v dané sezoně. Dále je tu otáz-
ka, v jakém terénu provádíte prá-
ce, na jak ucelených plochách atd. 
Zkrátka provést přesnou kalkulaci 

na několik let se započtením všech 
vlivů je těžko řešitelná úloha.

Prakticky to lze řešit tak, že 
za nějaký obnos peněz, v našem 
případě za 45 milionů Kč, prová-
díte práce takovým způsobem, 
aby z toho zůstal maximální zisk, 
kvůli kterému to vše jako pod-
nikatel děláte. Výsledkem je pak 
to, že se místy brodíme po kolena 
vysokou travou (např. ulice Bo-
huslava Martinů v loňském roce). 
A pokud vás napadne si na ten-
to stav stěžovat, dostane se vám 
z úřadu taková odpověď, z níž 
rychle pochopíte, že chyba je všu-
de jinde, jen ne ve firmě, která 

Poruba patří k nejhezčím částem Ostravy. Což je dáno tím, jak se od počátku (zhru-
ba od padesátých let minulého století) přistupovalo k budování této městské čás-
ti. Byla budována pod vlivem architektonického stylu socialistický realismus nebo-
li sorela. Podepsala se jak na architektuře jednotlivých domů, tak i na celkovém 
urbanistickém řešení. Ve  všech etapách v  průběhu výstavby bylo pamatováno 
na zachování zelených ploch a budování parků. 

je za práce zodpovědná. O tom 
se ostatně přesvědčil i zastupi-
tel za Ostravaka Martin Drastich, 
který v loňském roce na podzim-
ním zasedání porubského zastu-
pitelstva upozornil vedení radni-
ce, že si občané právem stěžují, 
že není v konkrétních porubských 
lokalitách uklizeno z trávníků lis-
tí. Na to se mu dostala odpověď, 
že uklizeno bylo, ale vítr nafoukal 
listí zpět. Podobnou odpověď šlo 
očekávat, ale pořízené fotografie 
předmětných ploch ji silně znevě-
rohodnily. 

Jaké má tato situace tedy řešení? 
Co navrhuje Ostravak? 

Navrhujeme jít cestou, po které 
kráčí naši kolegové z Ostravaka 
v obvodu Moravská Ostrava a Pří-
voz. Tento centrální obvod pro-
vozuje úspěšně vlastní technické 
služby. Jak nám řekla starostka 
tohoto obvodu Petra Bernfeldová 
(Ostravak), obvod Moravská Ost-
rava a Přívoz díky tomu vynaklá-
dá mnohem efektivněji prostřed-
ky na údržbu, a šetří tak peníze 
v dnes poměrně napjatém roz-
počtu. To je cesta, kterou Ostra-
vak navrhuje i v Porubě, tedy zří-
dit a provozovat vlastní technické 
služby.  

Ivo Křižák   

Ivo Křižák

Ilustrační foto.
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Zákaz pití alkoholu na veřejnosti. 
I to přispívá k větší bezpečnosti

Ještě před několika lety se mi 
dostalo tohoto zážitku pří-
mo na Hlavní třídě jen zříd-

ka. Dnes už je to poměrně běžná 
věc. Nevím, zda to souvisí se změ-
nou skladby obyvatelstva, nebo 
se Poruba z nějakého důvodu sta-
la atraktivním místem pro nájezd 
těchto pochybných individuí z ji-
ných částí Ostravy. Co ale vím, je 
to, že platí obecně závazná vyhláš-
ka, která v těchto místech zakazu-
je pít na veřejnosti alkohol. Pokud 
se  tedy nejedná o  předzahrádky 
restauračních zařízení.

Takže máme oporu v místní vy-
hlášce, která jasně vymezuje zóny 
veřejného prostranství, kde se ne-
smí pít alkohol. Stačí tedy nebýt 
k  tomuto rozmáhajícímu se  ne-
švaru lhostejný. Nebát se vzít tele-
fon a zavolat městskou policii, aby 
přišla sjednat pořádek. Z  vlast-
ní zkušenosti mohu potvrdit, že 
poté, co jsem se bez úspěchu sna-
žil jednu takovou skupinku pá-
nů a jedné dámy požádat, aby své 
pivo a  cigaretu odešli konzumo-
vat mimo dětské hřiště, městská 
policie na  zavolání ochotně při-
jela a  situaci rychle vyřešila. Po-
kud se nezačneme chovat aktivně, 
nebudeme využívat nástroje, kte-
ré máme k  dispozici, tak nás ta-
kové – na počátku zdánlivě mír-
né – prohřešky přerostou. Ostatně 

Možná jste to také sami zažili: odpoledne vedete dítě ze školy a míjíte lavičku, 
na které posedává podivná parta lidí popíjející alkohol. Instinktivně si dítě přesune-
te na stranu, aby bylo co nejdál od této podivné skupinky. Zrychlíte krok, sevřete 
ještě pevněji ruku svého dítěte, díváte se do země, a pokud byste měli ještě dal-
ší dvě ruce, tak byste vašemu dítku zacpali raději i uši, aby neslyšelo smršť nadá-
vek, které si v lepším případě vyměňuje osazenstvo lavičky mezi sebou, v horším 
případě je směřuje na vás. 

možná, že jste také nedávno zare-
gistrovali video, jak se  alkoho-
lem opojená skupinka lidí bavila 
naskakováním na  kapoty zapar-

Bohdan Trojak

kovaných aut. Nechci čekat, až 
i v naší Porubě dojdeme do tako-
véhoto stadia. Vězte, že ten krů-
ček k další, společensky mnohem 

závažnější závadné činnosti už je 
opravdu velice malý.        

Ing. Bohdan Trojak      

Ilustrační foto.
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Petice za záchranu Myslivny
V září uplynou tři roky od chvíle, kdy jsme spustili petici za záchranu Myslivny, jejíž faktická likvidace zastavěním 
Vědecko-technologického parku (VTP) Ostrava byla v té době už dávno schválená. Díky lidem, kterým není jejich 
okolí lhostejné, se podařilo celý projekt pozastavit a zabránit tomu, aby vyjely bagry. Svou spontánní a maso-
vou reakcí obyvatelé Poruby a okolních obcí donutili politiky ke hledání alternativ.

Zatímco úsilí lidí záchra-
nu Myslivny umožnilo, 
její dokončení (změna 

územního plánu) je výhradně 
v rukou politiků. I přes opako-
vané sliby, že brzy „bude jas-
no“, se ale tento poslední krok 
stále nepodařilo udělat. Vol-
by jsou jedinečnou příležitos-

Domníváme se, že již studie tý-
mu architektů prokázala, že exis-
tuje dostatek alternativ k Mysliv-
ně. Souhlasíte s tím, aby vzhledem 
k této skutečnosti a širokému ne-
souhlasu byla Myslivna co nejdří-
ve vyškrtnuta ze seznamu lokalit 
pro rozšíření VTP?
Od  samého počátku, kdy bývalá 
koalice tvořená zastupiteli ČSSD 
a  ODS začala připravovat tento 
projekt, jsme ústy našeho zastupite-
le za Ostravaka Petra Jančíka před-
kládali jiné alternativy, abychom 
zachovali lokalitu Myslivna jako re-
kreační a volnočasovou zónu. Tak-
že jsem rád, že i jiní a zcela nezávis-
lí odborníci potvrdili tento fakt, tj. 
že jsou tady vhodnější lokality pro 
rozšiřování VTP. Pokud budu zvo-
len do zastupitelstva, budu usilovat 
o  to, aby tato lokalita byla co nej-
dříve vyškrtnuta ze seznamu loka-
lit pro VTP a aby nebyla využita ji-
nak než k rekreaci občanů.

tí, kdy se  lidé mohou rozhod-
nout, které straně předají onen 
pomyslný štafetový kolík, aby 
ho za ně donesla do cíle.

Naše petice, která zastřešu-
je občanskou snahu o záchra-
nu Myslivny, si po celou dobu 
zachovávala přísnou apolitič-

nost. Tu nechceme porušit ani 
teď. Když nás hnutí Ostravak, 
které nás od  samého počátku 
petice aktivně podporovalo, 
požádalo o příspěvek do svých 
předvolebních novin, rozhod-
li jsme se, že odpovíme otáz-
kou. Přesněji sedmi otázkami, 
které mohou lidem napovědět, 

zda mu mohou svěřit svou dů-
věru.

Ing. Martin Bobek,
člen petičního výboru petice 
Nesouhlas s  rozšířením VTP 
v  Ostravě-Porubě do  lokality 
Myslivna

Na otázky odpovídá 
Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA

Pokud bude Myslivna vyškrtnuta 
jako lokalita pro VTP, souhlasíte, 
aby byl změněn územní plán a aby 
byl trvale zachován přírodní a re-
kreační charakter Myslivny?
Souhlasím. Důkazem je naše jed-
nohlasné hlasování na  zastupitel-
stvu v Porubě pro usnesení o změ-
ně územního plánu. Připomínám, 
že ani jeden zastupitel z hnutí ANO 
(11 zastupitelů) nezvedl ruku pro 
zastavení projektu VTP na  Mys-
livně a většina (9 zastupitelů hnu-
tí ANO z  11) nezvedla ruku pro 
změnu územního plánu z rozvojo-
vé plochy na oddychovou a rekre-
ační plochu. V letošním roce hnu-
tí ANO vepsalo do  strategického 
materiálu Poruby, že Myslivna je 
vhodná rozvojová plocha. Po  ost-
ré hádce se zastupiteli z Ostravaka 
na pracovním (uzavřeném) zastu-
pitelstvu toto bylo staženo a opra-
veno na  oddychovou a  rekreační 
plochu.
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1) SLIB zachování rekreační zóny v okolí Myslivny

2) EKOLOGIZACE veřejné dopravy – elektrobusy do Poruby

3) STOP kácení stromů, rekonstrukce Duhy bez tramvaje

4) NE rušení ZŠ v Porubě, chceme je zachovat a zkvalitnit

5) Zajištění parkovacích míst pro rezidenty, P+R pro tranzit

6) Kultura a letní kino do Pokladu

7) Podpora dostavby prodloužené Rudné a Severního spoje

8) Podpora a rozšíření sociálních služeb pro seniory

9) Ozdravné pobyty pro děti s matkami

10) Zvýšení bezpečnosti v ulicích, stop vandalismu

11) Obnova technických služeb – pořádek si uděláme sami

Naše priority
R

O
Z

H
O

V
O

R

Do  pozemků na  Myslivně měs-
to investovalo nemalé prostředky 
a i přes případnou změnu územ-
ního plánu lze očekávat, že jed-
nou dojde ke snaze o jejich kapita-
lizaci či jiné využití. Jen před pár 
měsíci byla při tvorbě porubské-
ho strategického plánu Myslivna 
uvedena jako rozvojová plocha. 
Jaký je váš pohled na tuto proble-
matiku? Jak byste se stavěl k pří-
padným snahám o  prodej měst-
ských pozemků?
Budu zastávat pořád stejný názor, 
že Myslivna je oddychová a rekre-
ační zóna. Ostrava není v  tako-
vé ekonomické situaci, aby muse-
la rozprodávat pozemky. 

Městský obvod Poruba má jen 
omezené pravomoci jak zabrá-
nit výstavbě na  Myslivně. Sku-
tečné rozhodování se  odehrává 
na Magistrátu města Ostravy. Jak 
budete prosazovat záchranu Mys-
livny na této úrovni?
Stejně jako doposud se budu sna-
žit naše názory prosazovat v  po-
rubském zastupitelstvu a poté jed-
nat s  tímto mandátem s  vedením 
Magistrátu města Ostravy. Po-
kud bychom získali silný mandát 
i na magistrátu, tak bychom moh-
li prosazovat změnu územního plá-

nu ještě účinněji, tj. aby se lokalita 
Myslivna stala rekreační zónou. 

Ochrana lesoparku u  Myslivny 
se netýká jen VTP. Plánovaná cyk-
lostezka W, která by měla spojit 
Myslivnu a Krásné Pole po zpev-
něném povrchu, by si vyžádala vy-
kácení zhruba 200 vzrostlých stro-
mů. Je tomu tak především kvůli 
požadavku, aby cyklostezka slou-
žila i jako cesta pro lesní techniku. 
Jsme přesvědčeni, že v  příměst-
ském lese by měl mít vždy před-
nost cyklista, chodec či běžec před 
těžařem. Souhlasíte s naším tvrze-
ním? Prosadil byste úpravu toho-
to projektu? 
Za poslední čtyři roky jsme podob-
né projekty vždy jako jediní disku-
tovali s  občany. Podařilo se  nám 
změnit parkování u DK Poklad, a to 
z  parkovacího domu na  pozemku 
školy za  parkování v  zadních kří-
dlech. Podařilo se nám zastavit ne-
vhodnou výstavbu na pozemku 3/1. 
Také jsme v rámci hlasování v za-
stupitelstvu nedali souhlas s navr-
ženou výstavbou tramvajové trati 
v 7. a 8. obvodě. Nabízeli jsme alter-
nativy, které zatím neprošly.

V  případě cyklostezky W jsme 
kontaktovali odborníky, ale i ve-

řejnost, a  dohodli jsme schůz-
ku, která se  uskutečnila 7. srpna 
2018. Schůzky se účastnili zástup-
ci města, Lesoparku Poruba a Os-
travaka. Byla podrobně probrá-
na obsáhlá dokumentace od roku 
2014. Alternativní trasa je mož-
ná v případě, že vlastníci soukro-
mých pozemků prodají pozem-
ky, kudy povede nová trasa, a dále 
Lesy České republiky, s. p., změ-
ní své rozhodnutí, že cyklostezka 
musí být z bezpečnostních důvo-
dů 50 m od  okraje lesa. Souhla-
sím, že přednost má chodec, bě-
žec nebo cyklista před těžařem, 
ale pak Lesy České republiky ne-
budou souhlasit s  cyklostezkou. 
Zástupci Lesoparku Poruba slíbili, 
že promluví s vlastníky v alterna-
tivní trase a s Lesy České republi-
ky. Uvidíme, co se povede dojed-
nat. Pokud to bude možné, budu 
vždy hlídat, aby se kácelo v mini-
mální možné míře.

Výstavbu VTP na Myslivně po-
važujeme za  příklad špatného 
urbanistického přístupu, kdy 
dochází k  dalšímu rozrůstání 
města do krajiny. Dalším přípa-
dem zcela zbytečné stavby na ze-
lené louce je plánovaná průmys-
lová zóna na  polích u  Skalky, 

tedy necelé 2 km od Myslivny. Ta-
to lokalita je navíc nedaleko láz-
ní v  Klimkovicích, kvůli jejichž 
klidu byl skoro za miliardu zbu-
dován dálniční tunel. Domnívá-
me se, že mnohem účelnější a za-
jímavější by bylo např. pokusit 
se  volně, ve  stylu Lednicko-val-
tického areálu, propojit tyto tři 
lokality (s  Mexikem čtyři). Jak 
se stavíte k této myšlence? Zasadí-
te se o zvrácení výstavby u Skal-
ky?
Poruba je sídliště města zatížené-
ho zejména těžkým průmyslem. 
Byla navržena a  postavena jako 
relativně čistý protipól východ-
ní a centrální průmyslové oblas-
ti. Je nesmyslné ji nyní obklíčit 
průmyslovou zónou na  návětrné 
straně. Je to proti filozofii její vý-
stavby. Zasadím se o minimaliza-
ci urbanistických škod, které již 
nastaly, a o „zvrácení“ urbanismu 
Poruby zpět tak, jak byl původně 
navržen.

Budete mít zachování Myslivny 
jako klidové lokality ve svém vo-
lebním programu?
V našem volebním programu je 
zachování Myslivny jako klido-
vé lokality jednou z našich pri-
orit.

Poruba
5.–6. 10. 2018
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Co dál s porubskou Myslivnou?

Je to vlastně dost paradoxní situace. Většina lidí dnes horuje za čistší životní pro-
středí, více zeleně, lepší možnosti sportovního vyžití a těsnější kontakt s přírodou. 
V Porubě jsme na tom z tohoto hlediska docela dobře. Stačí pár minut a člověk 
se ocitne v prostředí, které spíš připomíná krajinu Beskyd než prostředí „černé“ Os-
travy. Za všechny zmíním alespoň oblast okolo Skalky, Sanatoria Klimkovice či ma-
lebné údolí říčky Polančice, opačným směrem pak např. okolí Hlučínského jezera.

Přitom nejznámější a oby-
vateli Poruby asi také nej-
hojněji navštěvovaný kus 

přírody přímo v Porubě – oblast 
Myslivny – leží ladem. A dokon-
ce jsou zde stále patrné i  snahy 
o zastavění tohoto zbytku dříve 
poměrně rozsáhlého lesa budo-
vami Vědecko-technologického 
parku Ostrava (VTP), o  jejichž 
potřebnosti bychom mohli dlou-
ze diskutovat (věřím, že mini-
málně pro současnost je tento 
spor vyřešen i  díky petici oby-
vatel Poruby). Na „problém“ po-
rubského lesa bych se  zde ale 
chtěl podívat trochu z jiné strán-
ky: z pohledu člověka, který ži-

je aktivním způsobem života 
a vyhledává pobyt v přírodě, ale 
i člověka, který v případě tohoto 
místa bohužel vidí obrovský ne-
využitý potenciál.

Většina obyvatel Poruby tuto ob-
last jistě velmi dobře zná: areál 
Myslivny, restaurace, která – při-
znejme si to – má svá nejlepší léta 
za sebou, několik asfaltových cest 
ve špatném stavu a několik „les-
ních“ pěšin. Snad až z vesmíru vi-
ditelný charakteristický znak této 
oblasti je pole, na kterém se pěs-
tuje povětšinou kukuřice a  přes 
které vede jedna z dočasných cest 
k restauraci Myslivna. Vzhledem 

k poloze a hodnotě této oblasti je 
to žalostně málo. Celá oblast by 
totiž svému účelu mohla a  měla 
sloužit daleko lépe.

Nahlédnutím do  katastru ne-
movitostí zjistíme, že drtivá vět-
šina pozemků v  dané oblasti je 
ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy. K možnosti využití těch-
to pozemků k rekreačním účelům 
tak vede velmi jednoduchá cesta, 
kterou je změna územního plánu 
(v  současné době jsou pozemky 
vedeny jako „občanské vybavení 
– věda a výzkum“, což stále umož-
ňuje případnou výstavbu rozšíře-
ní VTP). Realizaci přeměny ce-

lého místa ve  skutečný městský 
park tak technicky (na rozdíl na-
př. od dostavby prodloužené Rud-
né) nic nebrání. Respektive je k ní 
zapotřebí jen ochota a vůle s tím-
to územím něco udělat. 

Dovolte mi se trochu zasnít. Ne-
bylo by například hezké celou 
plochu zalesnit rychle rostoucí-
mi dřevinami, takto nově vznik-
lý les protkat zpevněnými lesními 
pěšinami, po kterých se dá běhat, 
jezdit kočárkem nebo se  prostě 
jen procházet ve  stínu stromů? 
Umístit do  prostoru workouto-
vé nebo dětské hřiště či naučnou 
stezku? Případně umístit do ob-

Michal Nosek

Restaurace Myslivna.
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lasti vodní plochu? Zrekonstruo-
vat restauraci Myslivna, aby byla 
důstojným místem pro posezení 
u piva či opékání buřtů s přáteli? 
Vím, že toto všechno by stálo ob-
rovské peníze, nebylo by to hned 
a pravděpodobně by se to nepoda-
řilo zrealizovat v celém rozsahu, 
ale jistě se mnou budete souhla-
sit, že cokoli by bylo lepší než sou-
časná neutěšená situace. 

Nechci zde ale jen snít, proto 
se  pokusím být trochu konkrét-
nější. Pozemky „k zalesnění“ není 
potřeba vykupovat, protože jsou 
ve  vlastnictví města. Zde tedy 
žádné náklady či problémy vznik-
nout nemohou. Zalesnit pole, kte-
ré (zemědělci mi snad prominou) 
zcela jistě nepředstavuje hlavní 
zdroj zásob kukuřice v České re-
publice, by bylo nejspíš složitěj-
ší a nákladnější, nicméně věřím, 
že na „ekologické“ projekty zvy-
šující kvalitu bydlení v  průmys-
lem postiženém městě by se  jis-
tě nějaké ty dotační zdroje našly. 
A to v první fázi stačí. Vše ostat-
ní se dá přece budovat postupně. 
Cesty skrz budoucí les jsou více či 

méně lidmi a historickým vývo-
jem určeny už dnes a nějaké další 
by jistě nebylo těžké naprojekto-
vat. Dětské hřiště a jeho mobiliář 
by také nepředstavovaly pro ob-
vod významnější finanční zátěž, 
když si (obvod) může dovolit vy-
kupovat desítky garáží v hodnotě 
milionů korun či objekt autoser-
visu vedle porubského zámečku 
za  zhruba čtyři miliony korun. 
Netvrdím, že vykupovat garáže 
s  cílem dát lokality, ve  kterých 
se  vyskytují, do  pořádku nebo 
„vyčistit“ okolí porubského zá-
mečku jsou zbytečnosti. Chci 
tím pouze říci, že obvod nějaké 
finanční prostředky k dispozici 
má, takže je vše jen otázkou pri-
orit. A lokalita Myslivny by jis-
tě jednou z takových priorit být 
měla. Revitalizace celé oblasti 
by nejspíš byla během na dlou-
hou trať. Bylo by zapotřebí vše 
probrat s  odborníky (ekology, 
biology, dendrology…), zajistit 
financování, vše naprojektovat 
a  vybrat vhodné zhotovitele… 
Jsem ale přesvědčen, že tato lo-
kalita by si to zasloužila a všich-
ni by to v této oblasti ocenili. 

Jsem rád, že žiji právě v Poru-
bě. Mám to tady rád a myslím 
si, že se  tady žije dobře. Jsem 
rád, že to máme z Poruby blíz-
ko do přírody, a proto mě mr-
zí, že zde máme místo, které by 
mohlo být skutečným měst-
ským lesoparkem s  široký-
mi možnostmi vyžití, místem, 
které by vyhledávali lidé kvůli 
odpočinku či sportu, místem, 

které by významně zvýšilo 
kvalitu života v  našem obvo-
du a které takovýmto místem 
v současnosti je pouze částeč-
ně. Jako porubský zastupitel 
a  občan Poruby bych se  chtěl 
na  tento problém v  budouc-
nu zaměřit a vzít si jeho řešení 
za svůj dlouhodobý úkol.

Mgr. Michal Nosek 

www.ostravak.cz

Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Poruba

Zachováme lokalitu 
Myslivny jako  
rekreační zónu

Vědecko-technologický park Ostrava.
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Nezavírejme základní školy 
v Porubě
Městský obvod Poruba dlouhodobě patří k  jedné z nejvyhledávanějších lokalit, kde chtějí Ostravané žít. Je 
to dáno nejen tím, že Poruba patří z pohledu čistoty ovzduší k těm méně zasaženým obvodům, ale i tím, jak 
se tato oblast urbanisticky vyvíjela až do dnešní podoby. Dostupnost služeb, volnočasová sportoviště, vzrost-
lá a bohatá zeleň a dobrá obslužnost – to jsou bezpochyby důvody, proč se sem lidé stěhují. To jsou také dů-
vody, proč sem přicházejí i mladé rodiny s malými dětmi navzdory tomu, že kupní cena bytů nebo jejich nájmy 
jsou vyšší než v jiných částech Ostravy. A právě na rodiny s dětmi nesmíme zapomínat, pokud jde o dostupnost 
a kvalitu předškolních a školních zařízení.

Protože i úroveň školních 
zařízení a  jejich dostup-
nost patří mezi důvody, 

proč se  lidé rozhodují pro da-
nou lokalitu. V městském obvo-
du Poruba se podařilo koncepč-
ní a dlouhodobou systematickou 
prací vybudovat speciálně za-
měřené základní školy napří-
klad na  sport, jazyky či umě-
ní. Děti tak mají šanci od první 
třídy rozvíjet svůj talent. Vše, 
co se  ředitelům škol za  uply-

nulé roky podařilo vybudovat, 
je ale bohužel jedním nesysté-
movým rozhodnutím radních 
z ANO, ČSSD a KDU-ČSL zni-
čeno. Vedení radnice se rozhod-
lo na počátku roku 2018 provést 
úpravy porubských školských 
obvodů a  to v  souvislosti s  ne-
uváženým a  lehkomyslným ru-
šením základní školy Ľudovíta 
Štúra v  Porubě. Jako jediný ar-
gument pro rušení této školy byl 
prezentován ekonomický aspekt, 

tj. obvod ušetří peníze. Bohu-
žel za cenu, že se děti ze zruše-
né základní školy musejí doslo-
va „nacpat“ do  stávajících škol, 
v nichž jsou třídy i tak přeplněné 
žáky. To má samozřejmě dopad 
na  kvalitu výuky. Je rozdíl mít 
ve třídě dvacet žáků nebo třicet. 
Značně se  tím stíží schopnost 
udržet specializaci tříd. A to ani 
nezmiňuji fakt, že kvůli tomuto 
rozhodnutí řeší rodiče poměr-
ně bolestné situace, kdy muse-

jí sourozence dávat do více růz-
ných škol.

Pokud bychom už měli brát ar-
gumentaci zastupitelů ANO, 
ČSSD a  KDU-ČSL o  šetření 
vážně, jsme přesvědčeni, že si 
mohli najít jiné položky v roz-
počtu obvodu než ty, které 
se  dotýkají kvality vzdělávání 
našich dětí.    

-red-

poruba@ostravak.cz • www.ostravak.cz

Ilustrační foto.



13

T
É

M
A

Posviťme si na přechody 

Občané z okolí Duhy několikrát poukazovali na nedostatečně osvětlený přechod 
u zastávky Duha. Tento velice frekventovaný přechod mezi 7. a 8. obvodem (statis-
tika uvádí až 475 zmáčknutí signalizace a okolo 5000 přecházejících) je v zimních 
měsících a zejména ve večerních hodinách opravdu špatně osvětlen.

Zastupitelé Ostravaka pro-
to reagovali na  podnět 
občanů a  prostřednic-

tvím dopravní komise prosadi-
li, aby se  vedení městského ob-
vodu této problematice začalo 
věnovat. To se psal podzim roku 
2015. Následně během roku 2016 
na základě tohoto našeho podně-

tu opravdu došlo k postupnému 
osvětlení přechodů po celé ulici 
17. listopadu od Slovanu směrem 
k Duze, díky tomu se přecházení 
(především v zimních měsících) 
stalo mnohem bezpečnější.

V  projektu bylo také navrženo 
osvětlení přechodů i  v  bočních 

ulicích, například na  ulici Bedři-
cha Nikodema. Dokonce už byly 
provedeny i  výkopové práce. Bo-
hužel dalšího pokračování jsme 
se už nedočkali. Již provedené vý-
kopové práce nechal úřad postup-
ně zpět zasypat a původní záměr 
zůstal nedokončen. Paradoxní 
na  tom je, že přechod, který ini-

cioval osvětlení dalších přechodů 
a který občané chtěli lépe nasvítit, 
zůstal ve  svém původním stavu. 
Věříme, že v nově zvoleném zastu-
pitelstvu se nám opět podaří pro-
jekt osvětlování přechodů v Poru-
bě oživit a rozšířit i do dalších ulic.

Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA

Martin Drastich

Přechod pro chodce u Duhy.
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Podpora našich seniorů
Z každého z nás bude jednou se-
nior. Proto ten, komu jeho rodi-
če výchovou vštěpili úctu ke stá-
ří a má přirozené sociální cítění, si 
tento fakt uvědomuje a podle toho 
se i chová. A když může třeba i z ti-
tulu veřejné funkce jako náměstek 
primátora Michal Mariánek (Ostra-
vak) v podpoře této skupiny něco 
udělat, tak opravdu koná. V porub-
ském obvodu se konkrétně jedná 
nejen o připravovanou moderniza-
ci domova pro seniory Slunečnice, 
ale i o nastavení a podporu progra-
mu péče o seniory v jejich domác-
nostech. Jak s oblibou říká porub-
ský zastupitel za Ostravaka Martin 
Drastich, filozofie přístupu péče 
o seniora v jeho vlastním domově 
vychází ze známé moudrosti „sta-
rý strom nepřesazuj“. Jde o to, že 
starší člověk, který je pořád ješ-
tě do značné míry soběstačný, by 
měl zůstat v prostředí, které důvěr-
ně zná, má k danému místu vztah 
a vzpomínky. Většina z nás ze své 
zkušenosti ví, že stěhování vyvolá-
vá značnou míru stresu, obzvlášť 

pak u staršího člověka, kterému 
to jistě na duševní pohodě nepři-
dá. V rámci těchto sociálních slu-
žeb je tak nabízen dovoz obědů, ná-
kupy, úklid, hygiena, prostě vše, co 
konkrétní člověk už sám nezvládá. 
Michal Mariánek také upozornil 
na to, že jsou dnes pořádány kurzy 
pro rodinné příslušníky, na kterých 
profesionálové z pečovatelských 
domů učí, jak se správně postarat 
o seniora. Ukážou například, jaký-
mi grify otočit či postavit člověka 
z postele, a prozradí mnoho dalších 
praktických rad ze své každoden-
ní praxe. 

Pokud máte to štěstí, že se proble-
matikou sociální podpory senio-
rů zatím nemusíte zabývat, mějte 
na paměti, že dobré a funkční so-
ciální služby jsou velmi důležitou 
součástí života ve stáří a že naši 
zastupitelé za Ostravaka na to při 
své práci myslí a podle toho konají.

Bc. Barbora Bočková

www.ostravak.cz

Ing. David Nespěšný, MBA
Poruba

Zvýšíme  
bezpečnost v ulicích,  
stop vandalismu

Barbora Bočková

Ilustrační foto.



Naši kandidáti
do Zastupitelstva městského obvodu Poruba

1. Ing. et Ing. Martin Drastich, Ph.D., MBA auditor, VŠ pedagog

2. Ing. Bc. David Nespěšný, MBA ředitel vyšší odborné školy

3. Ing. Bohdan Trojak technický ředitel

4. Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D. VŠ pedagog, výzkumný pracovník

5. Jana Jeraka vedoucí správy nemovitostí

6. Ivo Křižák vedoucí zásobování 

7. Mgr. Adriána Tošková učitelka

8. Ing. Tomáš Marušák projektant

9. Bc. Barbora Bočková marketingová manažerka

10. Ing. Gabriela Kašoková manažerka vzdělávání

11. Ing. Karel Mikeska IT specialista

12. Miroslava Rojíčková, DiS. sociální pracovnice

13. Petr Matuszek ICT architekt

14. JUDr. Ladislav Klement důchodce

15. Lenka Jerakasová projektant

16. Veronika Blahová, DiS. asistentka

17. Radek Trávníček ošetřovatel

18. Daniel Šimčík obchodník

19. Petr Doležel fotograf

20. René Hlavoň skladník

21. Terezka Trávníčková studentka

22. Daniela Raidová studentka

23. Pavel Ožana důchodce

24. Adéla Křižáková studentka

25. Filip Theodor student

26. Ondřej Rutar tiskař

27. Bohumil Kašok mistr

28. Lenka Hlavatá poštovní doručovatelka

29. Milan Janík loutkoherec

30. Radka Janíková loutkoherečka

31. Josek Pavlosek automechanik

32. Marcela Nováková vedoucí obchodu

33. Radka Seberová operátorka

34. Karel Hlavoň skladník

35. Ing. Jiří Valošek informatik 

36. Ing. Michaela Trojaková personální ředitelka

37. Daniela Dusová operátorka

38. Božena Klementová důchodce

39. Kamil Blahuta podnikatel

40. Ladislav Hlavatý traťový technik

41. Petra Nespěšná THP ve FNO

42. Ivan Novák soustružník

43. Jan Pavlosek skladník

44. Kateřina Rutarová rodičovská dovolená

45. Martin Blahuta operátor

Ing. et Ing. Martin Drastich, 
Ph.D., MBA
auditor, VŠ pedagog

Jana Jeraka
vedoucí správy nemovitostí

Ivo Křižák
vedoucí zásobování

Mgr. Adriána Tošková
učitelka

Ing. Tomáš Marušák
projektant

Ing. Bc. David Nespěšný, MBA
ředitel vyšší odborné školy

Ing. Bohdan Trojak
technický ředitel

Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
VŠ pedagog, výzkumný  
pracovník
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Naši kandidáti
do Zastupitelstva města Ostravy

1. JUDr. Lukáš Semerák

2. Doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

3. Mgr. Michal Mariánek

4. Mgr. Petr Mika

5. MUDr. Tomáš Málek

6. Ing. Břetislav Riger

7. Ing. Bohdan Trojak

8. Ing. Leopold Sulovský

9. Vladimír Polák

10. Mgr. Hana Strádalová

11. Ing. Eva Schwarzová

12. Ing. et Ing. Martin Drastich, 
Ph.D., MBA

13. Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.

14. Ing. Rostislav Kašovský

15. Ing. Ivona Vaňková

16. Ing. Petra Bernfeldová

17. MUDr. Miroslav Koliba, MBA

18. Bc. Vratislava Krnáčová

19. Jan Nevola

20. MUDr. Tomáš Pavliska

21. Ing. Hana Kobilíková

22. Radek Kučera

23. Ing. Roman Goryczka

24. MUDr. Andrea Matulová

25. Pavel Ožana

26. Mgr. Martina Linhartová

27. Petr Menšík

28. Ing. Kalus Lukáš

29. Libor Pilch

30. MUDr. Jan Šmíd

31. Ing. Vladimír Mach

32. Mgr. Hana Štanglerová

33. Pavel Konečný

34. Ing. Bc. David Nespěšný, MBA

35. Stanislav Odstrčil

36. MUDr. Martin Formánek, Ph.D.

37. Mgr. Dagmar Hrabovská

38. MUDr. Mojmír Šugárek

39. Mgr. Hana Kubišová

40. Ivo Křižák

41. Maxmilián Šimek

42. Mgr. Adriána Tošková

43. Ivana Šmídáková

44. Mgr. Viktor Panuška

45. Vladimír Řezáč

46. Ing. Robert Adámek

47. Ing. Daniel Horváth

48. Ing. Lumír Grochal

49. Jiří Stankuš

50. Daniel Dziuba

51. Jan Nedvídek

52. Martin Balcar

53. Miroslava Rojíčková, Dis.

54. Ing. Martin Vidura

55. Mgr. Radim Žebrák, Ph.D.

JUDr. Lukáš Semerák
právník, radní pro dopravu

MUDr. Tomáš Málek
lékař

Vladimír Polák
herec

Mgr. Hana Strádalová
SŠ pedagog

Ing. Eva Schwarzová
ekonomka

Ing. et Ing. Martin Drastich, 
Ph.D., MBA
VŠ pedagog

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Ing. Bohdan Trojak
technický ředitel

Ing. Leopold Sulovský
senátor, horolezec

Doc. Ing. Iveta Vozňáková,  
Ph.D.
náměstkyně primátora

Mgr. Michal Mariánek
náměstek primátora

Mgr. Petr Mika
vedoucí TOM BVÚ

8


